
Deloppdrag 1: Vurdering av trinnvis utbygging 

Oppgaveskjema 

Vedlegg til innspillsnotat i Sykehuset Innlandet, 21. desember 2022 
 

Sykehuset Innlandet er bedt om å belyse fordeler og ulemper ved trinnvis utbygging i alternativet med Mjøssykehuset, og hvordan en slik tilnærming 
kan bidra til å redusere risiko i omstillings- og utviklingsprosessene organisasjonen må igjennom.  

Oppgaven i innspillsrunden består av å vurdere fordeler og ulemper ved alternativene for trinnvis utbygging, sammenlignet med en 
sammenhengende utbygging av Mjøssykehuset.  

Medvirkningsorganene bes om å besvare oppgaven punktvis for hvert av de fire alternativene som er beskrevet i innspillsnotatet. Eventuelle 
utfyllende vurderinger kan beskrives i kommentarfeltet. 

 

Innspill fra: BUP Innlandet 

Innspill sendes: roger.jenssen@sykehuset-innlandet.no innen 18. januar 2023 

 

Alle interne innspill vil bli publisert på minSIde og Sykehuset Innlandets nettsider. 
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Fordeler/ulemper uavhengig av alternativ: 

Det å gå inn i en ekstra runde med å vurdere trinnvis utbygging oppleves som en forlengelse av en uavklart situasjon og vil kunne medføre ulemper 
for pasientbehandling (ved at et forlenget fokus på framtidig struktur fortsatt tar fokuset vekk fra andre utfordringer) og rekruttering (forlenget 

usikkerhet kan virke derekrutterende). Ut fra BUP sitt perspektiv, er det vanskelig å se noen fordel med trinnvis utbygging framfor en samlet 
utbygging i ett steg. 

Besvarelsen nedenfor er derfor en vurdering mellom ulike alternativer for trinnvis utbygging. Alle alternativene beskriver en trinnvis utbygging av 

psykisk helsevern (med mulig unntak av alternativ 1). En ulempe med dette er risikoen for at eventuelle framtidige endringer i budsjett eller 

betydelige forsinkelser i byggingen vil føre til et fortsatt oppsplittet tilbud for psykisk helsevern. I tabellen nedenfor holder vi oss til forhold som 

direkte angår BUP, og ikke psykisk helsevern eller sykehuset som helhet. 

For BUP sin del vil de viktigste behovene ved en trinnvis utbygging være: 

 A)At alle BUP døgns poster flyttes samtidig. Vi har små fagmiljøer og en eventuell trinnvis innflytting til Mjøssykehuset vil innebære større 

sårbarhet/vansker med bemanning. En samtidig flytting vil gjøre det mulig å legge til rette for ett samlet tilbud for pasienter med 

spiseforstyrrelser, og ikke som nå hvor både akuttenheten og Kringsjåtunet involveres avhengig av funksjonsnivå og behov for tvungent 

psykisk helsevern. Behovet virker ivaretatt ved alle alternativene. 

 B) At BUP flyttes samtidig som akuttpostene for voksen i psykisk helsevern. Vi baserer oss i dag på voksen akutts vaktlinje, og ved stort 

overbelegg legges ungdom inn på voksen akutt. BUP har en sjelden gang innlagt farlige pasienter som utfordrer de sikkerhetsmessige 

rammene på en slik måte at bistand fra voksen akutt er nødvendig. Alternativ 1 og 2 ivaretar dette behovet. 

 C). At BUP flytter inn i Mjøssykehuset i byggetrinn 1. BUP døgns struktur med fire enheter delt på tre lokasjoner gir store driftsmessige 

utfordringer, særlig hva gjelder nødvendig spesialistbemanning til enhver tid. Vi har store deler av de to siste årene hatt en situasjon hvor vi 

har hatt nedsatt kapasitet ved en eller flere av våre elektive døgnposter. Som vi har argumentert for tidligere i prosessen med framtidig 

sykehusstruktur og i BUP-prosjektet, tror vi at en samling av døgnposter vil gi gevinster i form av et større fagmiljø og mer robust 

driftssituasjon. En utsettelse av en samling vil dermed  innebære en klar ulempe for BUP. Alternativ 2, 3 og 4 ivaretar dette behovet. 

 

 

  



 

 

Dette oppgaveskjemaet skal benyttes ved innlevering av skriftlige innspill. Skjemaet består av tabell for utfylling av fordeler og ulemper for hvert 

alternativ, samt et åpent tekstfelt for eventuelle kommentarer der for eksempel tiltak for å redusere risiko kan belyses. Se beskrivelse av behov over. 

Alternativ/ 
Risikoområde 

Vurder risikoområde 
“Pasient/Kvalitet” ved 
omstillings- og 
utviklingsprosesser  

Vurder risikoområde 
“Ansatt” ved 
omstillings- og 
utviklingsprosesser  

Vurder risikoområde 
“Organisasjon” ved 
omstillings- og 
utviklingsprosesser  

Kommentarer  

Trinnvis 
alternativ 1 

(kort beskrivelse 
av de enkelte) 

Fordeler  
Ivaretar A 
Ivaretar B 
 
Ulemper 
Ivaretar ikke C 

Fordeler  
Ivaretar A 
Ivaretar B 
 
Ulemper 
Ivaretar ikke C 

Fordeler  
Ivaretar A 
 
 
Ulemper 
Ivaretar ikke C 

 

Trinnvis 
alternativ 2 

Fordeler  
Ivaretar A 
Ivaretar B 
Ivaretar C 
 
Ulemper 
 

Fordeler  
Ivaretar A 
Ivaretar B 
Ivaretar C 
 
Ulemper 
 

Fordeler  
Ivaretar A 
Ivaretar B 
Ivaretar C 
 
Ulemper 

Det beste alternativet 
samlet sett ut fra BUP sine 
behov. 

Trinnvis 

alternativ 3 

Fordeler  
Ivaretar A 
Ivaretar C 
 
Ulemper 
Ivaretar ikke B.  
BUP flyttes før 
voksenakutt. BUP må 
opprette egen vaktlinje, 

Fordeler  
Ivaretar A 
Ivaretar C 
 
Ulemper 
Større risiko for ansatte 
ved BUP akuttpost i 
perioder med 
sikkerhetspasienter 

Fordeler  
Ivaretar A 
Ivaretar C 
 
Ulemper 

-  

Ut fra ulempene beskrevet, 
mener vi dette alternativet 
kan medføre uforsvarlig 
pasientbehandling. 



noe som er urealistisk. 
BUP mangler støtte fra 
voksenakutt til 
behandling av særlig 
farlige pasienter. Dette 
alternativet medfører 
risiko for uforsvarlig 
pasientbehandling. 

-  

innlagt om en ikke har 
voksen akutt i nærheten. 

Trinnvis 
alternativ 4 

Fordeler  
Ivaretar A 
Ivaretar C 
 
Ulemper 
Ivaretar ikke B.  
BUP flyttes før 
voksenakutt. BUP må 
opprette egen vaktlinje, 
noe som er urealistisk. 
BUP mangler støtte fra 
voksenakutt til 
behandling av særlig 
farlige pasienter. Dette 
alternativet medfører 
risiko for uforsvarlig 
pasientbehandling. 

Fordeler  
Ivaretar A 
Ivaretar C 
 
Ulemper 
Større risiko for ansatte 
ved BUP akuttpost i 
perioder med 
sikkerhetspasienter 
innlagt om en ikke har 
voksen akutt i nærheten. 

Fordeler  
Ivaretar A 
Ivaretar C 
 
Ulemper 

-  

Ut fra ulempene beskrevet, 
mener vi dette alternativet 
kan medføre uforsvarlig 
pasientbehandling. 

 

Konklusjon: 
En kan ikke se noen fordeler med trinnvis utbygging framfor utbygging i ett steg. Av alternativene for trinnvis utbygging, framstår alternativ 2 som 

det beste for BUP. Alternativ 3 og 4 vil medføre store ulemper for pasientbehandlingen til BUP akutt i en overgangsfase. 


